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Figur 1 Planområdet orientert mot vest. Olav Bjaalands gate kommer inn nederst fra sør. Kilde: kart.gulesider.no/skråbilder 
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A. Formål med planen 

Forslagsstiller har til hensikt å skape trygge, attraktive nabolag med konsentrert 

småhusbebyggelse med innslag av lavblokk med rause sammenhengende uteoppholdsarealer 

som kobler seg på og beriker bydelen for øvrig og sikrer gode, grønne, sammenhengende 

ferdselslinjer fra marka og elva. 

Planen har til hensikt å legge til rette for småbarnsfamilier, lavt bilbruk og innovative løsninger 

med fokus på grønn mobilitet, folkehelse og robuste nabolag.  

Planen skal tilrettelegge for en tydelig stedsidentitet ved å bygge på stedets historiske kontekst 

gjennom smart og bærekraftig arkitektur. 

Planen skal bygge opp under den blågrønne strukturen med stort fokus på lokal 

overvannshåndtering.  

B. Planområdet 

 

Figur 2 Planområdet i kontekst med Drammen by. 

Foreslått planavgrensning 

Planområdet ligger på Gulskogen Vest, langs med jernbanens sørside. Planens avgrensning 

foreslås til å omfatte i hovedsak eiendommene med gbnr.:105/228 og 105/229, og er satt i 

formålsgrenser etter gjeldende regulering for Felt B9 - Gulskogen Vest, vedtatt 2001, som også 

tar med noe areal fra kommunale eiendommer på gbnr.: 1009/6006 (i øst), 105/7 (i vest) og 

gbnr.: 105/157 (i sør).  

Foreslått planavgrensning gir et planområde på ca. 46,5 daa.   

Planområdet kobler seg på eksisterende Odd Dahls vei, i krysset med Helge Ingstads gate. Felt 

Vei2 blir kjøreadkomst til planområdet, og ligger innenfor den kommunale eiendommen i sør 

gbnr: 105/157. 
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Endelig planavgrensning forutsettes fastsatt i den videre planprosessen. 

 

Figur 3 Forslag til planavgrensning, ca. 46,5 daa, forholder seg til dagens gjeldende formålslinjer for Felt B9 og Felt Vei2 som 

overlapper i stor grad med eiendomsgrensene. 

 

 

Figur 4 Forslag til planavgrensning, ca. 46,5 daa, forholder seg til dagens gjeldende formålslinjer for Felt B9 og Felt Vei2 som 

overlapper i stor grad med eiendomsgrensene. 
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Eksisterende bebyggelse 

Foreslått planområde ligger i et ubebygd område på det som i dag er hovedsakelig et 

vegetasjonsfelt på gbnr.: 105/229 på ca. 32 daa og dyrka mark på gbnr.: 105/228 på ca. 13,5 daa. 

Eneste eksisterende bebyggelse et garasjebygg helt øst på gbnr: 105/229.  

 
Figur 5 Garasjer på gbnr.: 105/229 med adkomst fra Olav Bjaalands gate. Foto: Google Street View – okt. 2020. 

Tilgrensende områder 

Tilgrensende boligområder består av eneboliger, rekkehus og flermannsboliger. 

Øst for planområdet ligger Olav Bjaalands gate med større frittliggende 4-mannsboliger i to 

etasjer med svarte saltak. Fargepaletten er rød med hvite vinduskarmer og grønne detaljer. Et 

offentlig grøntareal på gbnr.: 109/54, ligger sør for disse boligene, sammen med den private 

barnehagen «Kjerraten barnehage», på gbnr.: 109/156.  

 

Figur 6 Større frittliggende 4-mannsboliger i to etasjer langs Olav Bjaalands vei. Her sett mot nord. Kilde: Google Street view, 

okt. 2020. 

Langs hele planområdets sørside har det blitt reist et nytt småhusområde langs Helge Ingstads 

gate og Odd Dahls gate/Skogliveien. Boligtypologien er korte rekker av rekkehus og enkelte 3-4-

mannsboliger med grå saltak som danner et tun rundt et felles grøntområde. Fargepaletten er 

hovedsakelig svart med hvite vinduskarmer og felt med grå farge.  
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Figur 7 Rekkehustunet sør for planområdet, i Helge Ingstads vei, med Syretårnet og trafobygg i tegl, i bakgrunnen. Sett mot 

Drammen sentrum i nordøst. Foto: DARK Arkitekter AS, høst 2021. 

 

Figur 8 Bebyggelsen sør for B9, langs med Odd Dahls gate og Skogliveien med trafobygget i tegl i bakgrunnen. Sett mot 

nordvest. Foto: Google Street View, april 2019. 

Langs sørsiden av Skogliveien ligger også nyere eneboliger i tre etasjer med svart saltak i ulike 

møneretninger med lys fargepalett i grå, hvit og gul med hvite vinduskarmer. 

   

Figur 9 Skogliveien sett mot sørøst. Flermannsboligene i bildet til venstre er av samme typologi som i Helga Ingstads vei. I bildet 

til høyre er boligene av typen kjedet enebolig med hver sin oppkjørsel fra Skogliveien. Foto: DARK Arkitekter AS, høst 2021 



7 

 

Et lokalt landemerke, rett i sør for planområdet, står en eldre trafobygningen i tegl innerst i 

Skogliveien. Den tidligere trafoen er i en prosess med å transformeres til leiligheter. Sammen 

med Syretårnet i tegl og Stormoen gård på nordsiden av jernbanen, gir disse bygningene området 

stedsidentitet og en historisk kontekst til Drammens industrier – her et område for produksjon av 

cellulose og tegl. 

    

Figur 10 Foto til venstre - trafoen i tegl i Helge Ingstads vei. Foto til høyre – Stormoen gård malt i okergul farge. Foto: DARK 

Arkitekter AS, høst 2021 

Virkningene av planarbeidet vil være en endring fra dagens hovedsakelige grønnstruktur og 

dyrka mark, til et nytt bolig- og nabolag på Gulskogen Vest med tilhørende fasiliteter.  

Planområdets gunstige plassering og nærhet til etablerte boligområder, utbygd infrastruktur, 

kollektivnærhet, flere skoler og barnehager, idrettsanlegg og arbeidsplasser ved Gulskogen gjør 

det attraktivt å bosette seg her, særlig med tanke på unge voksne i etableringsfasen, 

småbarnsfamilier og eldre som ønsker en enklere bosituasjon i en leilighet. Dette er en ønsket 

politisk utvikling for området jamfør kommunens samfunnsdel 2021-2040, vedtatt 13.12.2021, 

og har vært en ønsket politikk for området siden 1990-tallet, da kommunedelplanen for 

Gulskogen ble vedtatt.  

Virkninger om planarbeidet vil påvirke følgende både internt og eksternt:  

• Trafikkgenerering på lokalveinettet, satt et rekkefølgekrav for Gulskogen Vest om 

Tverrforbindelsen fra Fv. 2708 Øvre Eiker vei for planområdet, se vedlegg_03: Rømbølls 

rapport: «Trafikkanalyse for Gulskogen Vest», kap. 4, datert mars 2022 

• Teknisk infrastruktur som vann, avløp og elektrisitet 

• Håndtering av overvann og ev. flomsituasjoner 

• Håndtering av grunnforhold – både geoteknisk og miljøteknisk 

• Skole- og barnehagekapasitet til bydelen 

C. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Historikken rundt plangrepet 

Det ble utført en disposisjonsplan av områdene Stormoen, Kleggen, Felt B9, Rød Øst og Vest 

tilbake i 2014. For Felt B9 gis det et estimat på boligtypologi og boligenheter på et estimert 
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boligareal på ca. 43,7 daa med ca. 313 boligenheter. Boligtypologien var tenkt lavblokk på 4-6 

etasjer med en gradvis nedtrapping sørover fra jernbanen mot grønnstruktur (fri- og lekeområde) 

parallelt med veisystemet. Areal til en ev. ny barnehage på ca. 4,7 daa er sentralt lokalisert, i et 

eget felt, på kommunal grunn, gbnr.: 105/157, i tråd med gjeldende regulering.  Kjøreadkomst er 

tenkt hovedsakelig inn fra sør, men med mulighet for at andel av østliggende boliger kan få 

adkomst inn fra øst, via Olav Bjaalands gate.  

 

Figur 11 Disposisjoneringen av felt B9 fra 2014. Kilde: OBOS Block Watne AS/Arne Solli Arkitekter AS. 

I fra 2021 stiller mulighetene seg annerledes på Felt B9 og plangrepet etter disposisjonsplanen 

fra 2014 må endres. Dette med bakgrunn i jernbanens båndlegging av store arealflater på det 

bebyggbare arealet. Et vedtak tatt i kommunestyret i juni 2021 om kommunedelplanen for 

dobbeltsporet for Sørlandsbanen – mellom Gulskogen og Hokksund. 

  

Figur 12  Båndleggingssonen griper ca. 50 meter inn på boligformålet på Felt B9. Kilde: Drammen kommune Kartportal 

Båndleggingssonen griper inn over 14,8 daa av det bebyggbare areal av planområdet, tilsvarende 

32 % av planområdet, i uoverskuelig fremtid.  

Andre årsaker til et endret plangrep for planområdet er et rekkefølgekrav for Gulskogen Vest i 

forhold til trafikkbelastningen nye boligområder vil tilføre veinettet og behov for 

Tverrforbindelsen fra Øvre Eiker vei (et krav etter innsigelse i KDP Gulskogen Vest i 1997), et 
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boligmarked som etterspør småhusbebyggelse for småbarnsfamilier og kommunens overordnede 

føringer i kommuneplanens samfunnsdel.  

Nytt plangrep 

Planområdet forholder seg til eiendomsstrukturen på stedet og gjeldende formålsgrenser for 

konsentrert småhusbebyggelse i gjeldende detaljreguleringsplan for Felt B9. 

 

Plangrepet hensyntar båndleggingssonen for jernbanetrasé. Byggegrensen for boligene vil ligge i 

båndleggingssonen for jernbanetraseen mot nord, ellers i 4 meter avstand fra 

eiendomsgrense/formålsgrenser. 

 

Målgruppen for boligene er i hovedsak barnefamilier. 

 

Konsentrert småhusbebyggelse med innslag av lavblokk 

Forslagsstiller ønsker å videreføre hovedformålet i gjeldende plan – konsentrert 

småhusbebyggelse, men med innslag av fire 3 etasjes-lavblokker mot jernbanetraseen. 

 

Boligtypologien er kjedede eneboliger/rekkehus og lavblokk med leiligheter i fire tydelige 

tunklynger rundt sentrale felles uteoppholdsarealflater med en sandlekeplass i hvert tun. 

Adkomstveien ledes rasjonelt gjennom boligområdet og ligger langs boligområdets ytterkant – 

langs nordsiden av lavblokkene. 

 

Lavblokkene er plassert i grensen til båndleggingssonen langs hele byggefeltets nordside for å 

ramme inn tunene og virker støyreduserende på utearealer og fasader i sør. Dette gir i tillegg 

godt lokalklima med solfylte uterom, da høyere bygningsmasse ligger i nord og ikke kaster 

skygge i tunene. Samtidig henvender boligtunene seg godt til hverandre og eksternt mot 

eksisterende boligområder i sør og vest. 

 

 

 
Figur 13 Situasjonsplan av plangrepet. Kilde: DARK Arkitekter AS  
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Situasjonsplanen viser et plangrep med potensiale for å tilrettelegge for 108 boligenheter i form 

av: 

- 76 rekkehus/kjedede eneboliger  

- 32 leiligheter i fire lavblokker hvorav 8 boligenheter i hver 

 

Forslagsstiller ønsker boliger som tilrettelegger godt for barnefamilier. Gitt planområdets 

gunstige plassering og korte avstand i forhold til Gulskogens mange tilbud fremmer 

forslagsstiller et planinitiativ med lav parkeringsdekning på kun 0,5 bilparkeringsplasser pr. 

boenhet. Forslagsstiller har som ambisjon å innfri på bærekraft, og tilrettelegge for målene i 

kommunens samfunnsdel med å ta på alvor det grønne skifte, bidra til å nå nullvekst målet og 

svare på kommunens visjon om et «grønnere Drammen» med å heller tilrettelegge for 

bildelingsordning for boligene, enn å tilrettelegge for mer parkeringsdekning. Dette fører til et 

mildere «fotavtrykk» som avgir mer areal til større sammenhengende og grønne 

uteoppholdsarealer som igjen skaper bedre overvannshåndtering og mulighet for økt 

biodiversitet og selvdyrking.  

 

Mobilitetshus/Felleshus/Nærkontor 

Sentralt i planområdet, ved kjøreadkomsten, plasseres et «Mobilitetshus/Felleshus/Nærkontor» 

som en del av planområdets høyere bygningsvolum mot båndleggingssonen for å virke 

støydempene på boligtunene i sør. Bygget er tenkt å romme bildelingsplasser, kvalitative 

sykkelparkeringsplasser, nærkontor og andre felleslokaler som beboerne måtte ha bruk for. Det 

kan være i form av felles verksted med redskapsbod, lokaler for sammenkomster, fellesareal for 

bytte/utlånsmuligheter av eksempelvis sports- og fritidsutstyr og leker mv. En bygning med 

fokus på sosial og sirkulær økonomisk bærekraft, klima og miljø. 

 

Mobilitetshus/Felleshus/Nærkontor er tenkt regulert som boligformål, ev. kombinert bebyggelse- 

og anleggsformål.   

 

Kjøreadkomst 

Kjøreadkomst blir inn fra sør via samlevei Skogliveien og adkomstvei Odd Dahls vei til 

regulerte «Vei2» i gjeldende detaljreguleringsplaner.  

Det interne kjøreveisystemet i planområdet er tenkt svært rasjonelt med tanke på trafikksikkert 

og arealdisponering. Tunen skal ikke tilrettelegges for gjennomfartstrafikk. 

Parkering 

I henhold til parkeringssoner i «Parkeringsstrategi med parkeringsveileder», vedtatt 18.12.2018, 

ligger planområdet innenfor sone 2. Planinitiativet avsetter 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet 

i egne overbygde sykkelparkeringsplasser, sentralt plassert i hvert tun, ihht. veilederen. 

For bil har parkeringsveilederen et krav om minimum 0,7 biloppstillingsplasser per bruksenhet. 

Planinitiativet legger opp til en enda mer ambisiøs og lav parkeringsdekning på 0,5 

biloppstillingsplasser pr. bruksenhet. Dette tilsvarer 54 plasser hvorav 3 HC-p-plasser. Disse 

inkluderer ikke de 6 bildelings-parkeringsplassene i mobilitetshuset.   

Forslagsstiller har fått analysert trafikkgenereringen for hva de 108 boligenhetene gir i forhold til 

lav (0,5), middels (0,7) og høy (1,0) parkeringsdekning, jf. trafikkanalysen vedlagt. Lav 

parkeringsdekning gir en mertrafikk på veinettet på ca. 320 kjøretøy/døgn.  
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Trafikkanalysen viser at trafikkøkningen plangrepet skaper med en lav parkeringsgrad, vil føre 

til en økt ÅDT i Baker Thoens allé på 2,2 % og i Professor Smiths Allé på under 1%. 

Trafikkøkningen er langt mindre enn de naturlige variasjonene i trafikken innenfor en uke, og vil 

ikke være merkbar. Trafikkanalysen viser at det ikke er nødvendig å etablere en Tverrforbindelse 

fra Øvre Eiker vei for å realisere plangrepets ønskede 108 enheter med en lav parkeringsdekning. 

Det eksisterende veinettet klarer å håndtere den økte trafikken planforslaget legger opp til med 

god margin. Skoleveier til både Rødberg og Gulskogen skoler er trafikksikre.  

 

Som trafikkanalysens forklarer ut i kap. 3.2: «… med utgangspunkt i at hver delebil erstatter fem 

privatbiler, vil 6 delebiler tilsvare 30 parkeringsplasser for privatbiler. Med bakgrunn i dette, vil 

man med tilrettelegging for elektriske delebiler kunne redusere antall parkeringsplasser og 

antall kjørte kilometer, og kanskje også øke andelen elektriske biler.»  

 

Med 0,5 biloppstillingsplasser per boenhet tilsvarer dette 22 færre plasser enn minimumskravet 

på 0,7 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Med en bildelingsordning i tillegg, på henholdsvis 6 

elektriske biler, vil dette egentlig innfri minimumskravet teoretisk likevel.  

 

Planinitiativet bygger derfor godt opp om kommunens parkeringsstrategi (kap. 1.5) som trekker 

frem elbiler, bildelingsordninger og tilrettelegging for sykkel som viktige tiltak for å følge opp 

«parkering og det grønne skiftet».  

 

Parkeringsplassene er tenkt overdekte og plassert på terreng. Carportene har adkomst via den 

interne adkomstveien i nord. Carportene vil virke støydempende for tunene i sør.  

 

Båndleggingssonen 

Innenfor båndleggingssonen, etter konferering med Bane NOR i eget dialogmøte den 

14.02.2022, forsøkes den intern adkomstvei lagt i båndleggingssonen, nord for lavblokkene. 

Dette vil gi mer bebyggbart areal for boliger tilsvarende tre flere kjedede eneboliger/rekkehus i 

hvert tun.  

 

Forslagsstiller ønsker å tilrettelegge for turvei med eventuelt andre midlertidige tiltak som 

sittegrupper, parsellhage, lek-, oppholds- og rekreasjonssoner i båndleggingssonen, ev. 

gjesteparkering. 

 

Formålet under båndleggingen ønskes videreført som eget felt for boligbebyggelse. 

Utnyttelsesgrad og høyder er ikke vurdert.   

 

Grønnstruktur 

Grønnstrukturen rammer inn planområdet, plangrepet kobles til og grønnstrukturen trekkes inn i 

boligområdets utearealer via de fire tunene og øvrige uteoppholdsarealene. Tanken er å skape 

grønne, åpne, solfylte, trafikkfrie utearealer, tun og parklommer med intuitive, grønne 

ferdselslinjer ut eksternt og gjennom planområdet. Barn og unges interesser skal stå sterkt. 

Grønnstrukturen, med plangrepets rause uteoppholdsarealer, gir muligheter for et variert og 

interessant oppvekstområde for barn og unge og god overvannshåndtering. Planområdet ligger 

også i grense med en ny kommunal bydelspark på gbnr.: 105/157. Plangrepet avsetter en turvei 

fra denne inn igjennom planområdet.  

Nøkkeltall: 

• Planområdet: 46,5 daa 

• Båndleggingssone: ca. 14,8 daa, 32% av planområdet 

• Bebyggbart areal utenfor båndleggingssone: ca. 30,6 daa 
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• Adkomst: fra Odd Dahls gate i sør, via Skogliveien 

• Bebyggelse: 

a. Boligtypologi: kjedede eneboliger/rekkehus i 2 etasjer og lavblokk på 3 etasjer  

b. Mobilitetshus/Felleshus/Nærkontor: bildeling, kvalitativ sykkelparkering, 

nærkontor, fellesarealer for beboere som eks. sykkelverksted  

• Antall boenheter: ca. 108 stk, hvorav 76 kjedede eneboliger/rekkehus og 32 leiligheter 

• Utnyttelse: 34,8 % BYA, tilsvarende ca. 10 640 m2-BYA (båndleggingssone ikke 

medberegnet) 

• MUA privat: 9,0 daa (hvorav 760 m2 på balkong) 

• MUA felles: 9,0 daa (eks. båndleggingssone og MUA rundt 

Mobilitetshus/Felleshus/Nærkontor) 

• Veiareal: 3,8 daa 

• Sandlekeplass: fire stk. fordelt i fire tun på til sammen 200 m2 

• Antall bilparkering: 54 stk, inkl. 3 HC.  

• Bildelingsordning: 6 el-biler i mobilitetshus 

• Antall sykkelparkering: 216 stk. 

• River eldre garasjeuthus på ca. 165 m2 på gbnr.: 105/229  

Utviklingsfaser 

Det foreligger ingen planlagte utbyggingsfaser på nåværende tidspunkt, men forslagsstiller ser på 

en mulighet for å utbygge planområdet i 2-4 delfelt med ulik fremdrift. En tanke har vært 

underveis i planarbeidet å starte første byggetrinn i øst og gå mot vest, men dette er ikke fastsatt, 

kun et foreløpig forslag.  

D. Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Planinitiativet legger opp til et plangrep med et utbyggingsvolum beregnet ut fra det totale 

bebyggbare arealet innenfor gjeldende regulering Felt B9, hvor båndleggingssonen ikke er 

medregnet.  

Dette gir en utnyttelse på ca. 10 640 m2-BYA som tilsvarer 34,8 % BYA. Det er 4,8 % over 

gjeldende utnyttelsesgrad for Felt B9. Utnyttelsen gir mulighet for 108 boligenheter i form av 

rekkehus/kjedede eneboliger og lavblokk i fire tunklynger med til sammen 27 boligenheter i 

hvert tun, som vist i situasjonsplanen, se vedlegg. 

Byggehøyder på kjedede eneboliger og rekkehus er tenkt i to etasjer, uten kjeller.  

Byggehøyder på lavblokk er tenkt tre etasjer, uten kjeller. 

Mobilitetshus/Felleshus/Nærkontor tenkes plassert inn som en del av rekken av høyere 

bygningsvolum mot båndleggingssonen. Etasjehøyde er tenkt 2-3 etasjer, uten kjeller. På tak 

tenkes eventuelt takterrasse eller solceller som gir strøm til den elektriske bildelingsordningen.  

Forslagsstiller har høye ambisjoner om å bygge videre på nærområdets karakter, historikk og 

landskapsform i sitt plangrep for de nye boligtunene og for det enkelte bygg. Planområdet skal 

rommet sitt eget boliguttrykk, men samtidig være del av et hele og speile Gulskogen Vest.  
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E. Funksjonelle og miljømessige kvaliteter 

Funksjonelle kvalitetsmål: 

Sikre blågrønnstruktur: 

Planforslaget sikrer en sammenhengende blågrønn struktur i alle uteoppholdsarealer. Dette med 

hensikt å sikre viktig bomiljøkvalitet i og rundt planområdet. Her skal det tillegges for opphold, 

turveier, lek, møteplasser og rekreasjon. Overvannshåndtering skal inngå i disse områdene, med 

mulighet for åpne fordrøyingssystemer.  

Rasjonell og effektiv infrastruktur: 

Planområdet kobles til omgivelsene med rasjonell, teknisk infrastruktur. Kjøreadkomsten legges 

til etablerte adkomstveier Odd Dahls gate, og samlevei Skogliveien for å utnytte det veisystemet 

som allerede er etablert og som pr. i dag har god trafikkapasitet og er tilrettelagt for myke 

trafikanter og er gode skoleveier, jf. trafikkanalysen vedlagt. 

Det antas at mye av VA-anlegget ligger i eksisterende adkomstgater. 

Felleshus med felles «nærkontor», fellesarealer og bildelingsordning:  

Forslagsstiller ønsker å tilrettelegge for et felleshus for nærkontor, bildelingsordning og 

fellesarealer for beboere, se kap. om plangrepet. Sosial og sirkulærøkonomisk bærekraft er 

stikkord for konseptet. 

Miljømessige kvalitetsmål: 

Sikre mot støy 

Støy fra jernbane skal reduseres ved å tilrettelegge bygningsmasse mot jernbanelinjen, som 

skjermer bakenforliggende områder for støy. 

Sikre god overvannshåndtering: 

Tre trinnsprinsippet skal etterfølges med tilstrekkelige vannobserverende flater. 

Sikre høyere bruk av kollektiv, sykkel og gange: 

Plangrepet legger til rette for rasjonelle løsninger så det blir enkelt å velge grønn mobilitet hver 

gang, hver dag. Forslagsstiller ønsker å tilrettelegge for et «Mobilitetshus/Felleshus/Nærkontor» 

hvor nabolaget tenkes ha en felles utlåns/deleordning på laste-, el-, sparkesykkel, sykkel og 

elbiler.  

Sikre lav parkeringsgrad: 

Forslagsstiller har en sterk ambisjon om å legge til rette for lav bilparkeringsdekning, på 0,5 pr. 

boenhet. Planforslaget skal tilrettelegge for bildelingsordningen. Dette tilsvarer en lavere 

parkeringsdekning enn det Drammen kommunes parkeringsveileder.  

Sikre ev. forurenset grunn 

Det er kjent at kommunal naboeiendom i sør har forurenset grunn, gbnr.: 105/157. Dersom 

tilsvarende forhold gjelder for planområdet, skal forurensningen håndteres. 
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Byggeplass: 

Det skal tilrettelegges for en høy sorteringsgrad på byggeplass. 

F. Virkning og tilpasning til landskap og omgivelser 

Planinitiativet tar hensyn til landskapsformen og fjernvirkningen til omgivelsene. 

Bygningsvolumene er lave og trappes ned mot tilgrensende småhusområder. Større og høyere 

volum tenkes lagt mot støykilder som jernbanen. Bygningshøyder skal hensynta taklandskapet, 

hvorav «Syrehuset» på nordsiden av jernbanen og trafoen innerst i Skogliveien skal fortsatt 

fungere som viktige landemerker. 

G. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og 
pågående planarbeid 

Kommuneplanen 

 

Figur 14 Gjeldende kommuneplan, vedtatt 2015. 

I gjeldende kommuneplan fra 2015 er Felt B9 regulert til «eksisterende boligområde med 

tilhørende anlegg (lekeplasser, barnehager og nærbutikk)» på Gulskogen Vest. Planområdet 

grenser i vest til transformasjonsområde for byutvikling, referert med bokstaven «J» i plankartet. 

Ny hovedvei markert med en rød linje er Tverrforbindelsen fra Øvre Eiker vei, og ligger langs 

planområdets vestside. Som også påpekes i temakart for overordnet grønnstrategisk temakart i 

pkt. 4 skal en tverrforbindelse over jernbanen sammen med parker og byrom sikres videre i 

planprosesser. Temakart for overvann påpeker at i området må overvannshåndteringen ha et 

sterkt fokus. Aktsomhetskartet for luftforurensning viser at planområdet ligger inne i rød og gul 

sone for NO2 og PM10. Planområdet ligger innenfor hovedsakelig gul sone grunnet 

jernbanelinja.  

Planinitiativet svarer godt på gjeldende kommuneplan – særlig med tanke på innovative 

transportløsninger som kan bidra til nullvekst i trafikken og ønsket boligtypologi for Gulskogen 

med rasjonell infrastruktur.  
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Dokumentasjon av oppfyllelse av krav til leke- og uteoppholdsareal (pkt. 7.4) 

Situasjonsplanen viser at plangrepet med 108 boligenheter innenfor det bebyggbare boligarealet, 

gir et minste felles uteoppholdsareal på 9,0 daa som er 450 m2 mer felles MUA enn kravet tilsier. 

Fire sandlekeplasser på til sammen 200 m2 kommer i tillegg.   

Planområdet har i tillegg en felles MUA «buffer» i det arealet som er avsatt rundt 

«Mobilitetshus/Felleshus/Nærkontor». Et areal på 648 m2.   

Minste private uteoppholdsareal er tilsvarende på 9,0 daa, hvorav rekkehusenes balkonger er 

medregnet (>760 m2), tilsvarer 450 m2 mer privat MUA enn kravet.   

Planinitiativet gir godt med uteoppholdsarealer.  

Dokumentasjon og oppfyllelse av parkering (pkt. 4.4) 

Plangrepet legger opp til en lav parkeringsdekning på 0,5 biloppstillingsplass pr. bolig. Dette er 

lavere enn parkeringsveilederens krav om 0,7 biloppstillingsplasser for boliger. Parkeringskravet 

er satt lavt for å ha god kontroll på boligenes trafikkgenerering, jf. trafikkanalysen vedlagt.  

Det legges til rette for en bildelingsordning i et sentralt plassert 

«Mobilitetshus/Felleshus/Nærkontor» i planområdet med til sammen 6 bildelingsplasser for el-

bil.  

Planinitiativet legger opp til en sykkelparkeringsdekning på 2 sykkelparkeringsplasser pr. bolig 

som tilsvarer 216 stk. under tak i alle boligtunene, se til situasjonsplanen for plassering. En andel 

på 24 stk. er plasser i «Mobilitetshus/Felleshus/Nærkontor» som særlig kvalitativ 

sykkelparkeringsplass. Dette er i tråd med parkeringsveilederen og kommuneplanen.  

Kommunedelplan 

 

Figur 15 Utklipp av vestlig del av kommunedelplan for Gulskogen, vedtatt 1997. 

I kommunedelplanen for Gulskogen, vedtatt 1997, inngår planområdet i to avsatte boligfelt med 

ny adkomst fra ny Tverrforbindelse fra Øvre Eikervei, inn langs med jernbanen. Viktig 
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målsetting i planen er å vise til løsninger som forbedrer forholdene i bydelen, og samtidig bidrar 

til en utvikling av bydelen som er gunstig også for Drammen by som helhet. Det bør legges til 

rette en sterkere markering av bydelens identitet og bygge opp om, og forsterke bydelens 

samhold og egenart. Det skal tas sikte å legge til økt boligbebyggelse i bydelen. En retningslinje 

for nye boligområder er at de bør utbygges med relativt tett småhusbebyggelse. 

Boligbebyggelsen bør være variert både mht. størrelse, standard og form for å imøtekomme ulike 

behov i befolkningen og dermed bidra til en variert sosial befolkningssammensetning. 

Planforslaget svarer godt på målsettingen i KDP Gulskogen. Trafikkanalysen er utført for å finne 

skjæringspunktet mellom antall boligenheter og parkeringsdekningsgrad og trafikken 

planinitiativet frembringer. Oppsummeringen av trafikkanalysen (vedlagt) viser at plangrepet 

med 108 boenheter ikke vil gi utfordringer på det eksisterende veinettet på Gulskogen.  

Gjeldende reguleringsplaner 

 

Figur 16 Gjeldende regulering for Felt B9, vedtatt 2005. 

Gjeldende detaljreguleringsplan «Gulskogen Vest – mindre vesentlig endring», planid: 060256-

91, vedtatt 23.06.2005, viser boligformål – konsentrert småhusbebyggelse - i form av kjedede 

eneboliger, rekkehus og leilighetsbygg på et areal på ca. 45 daa. Utnyttelsesgrad er satt til 30 %-

BYA. Byggegrense mot jernbanen er satt til 25 meter. Bebyggelsen kan oppføres i maks. 3 

etasjer med gesimshøyde ikke over 9 meter over ferdig planert terreng og mønehøyde inntil 12 m 

over ferdig planert terreng. Underordnede arker, oppløft og vinkelbygg tillates. Det skal i det 

nordvestre del av Felt B9 innpasses en ny nettstasjon for elektrisk forsyning av området, jf. 

bestemmelsen §5 pkt. 8. Adkomst skal være fra sør. Det skal være gangveiforbindelse til Olav 

Bjaalands gate. Reguleringsplanen åpner opp i § 5 under pkt. 11 at inntil 12 boligenheter i Felt 

B9 kan ha adkomst fra Olav Bjaalands gate.   

Planinitiativet er helt i tråd med gjeldende regulering på boligformål og -typologi, men grunnet 

båndleggingssonen ønskes en noe høyere utnyttelse på det i gjenværende bebyggbare arealet. 

Plangrepet tilsvarer en utnyttelse på 33%-BYA, men er ellers i tråd med føringen. Det er ikke 

ønskelig i forslagsstillers planinitiativ å tilrettelegge for en kjøreadkomst fra Olav Bjaalands 

gate. 
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Gjeldende regulering avsetter også et sentralt område til barnehage, felt A1 – «Allmennyttig 

formål - barnehage» på 4,1 daa med en utnyttelsesgrad på 25 %-BYA. Med kjøreadkomst «Vei2 

– gate med fortau» frem til barnehagen med bredder 4,5 meter + 7,0 meter.  

Planinitiativet legger ingen føringer som forringer en ev. barnehageoppførelse på Felt A1, da 

planavgrensningen ligger utenom feltet. Planforslaget benytter Felt Vei2 som adkomst til 

planområdet og tar derfor denne med inn som del av foreslått planavgrensning.   

 

Figur 17 Gjeldende regulering for områdene rundt Felt B9, Felt A1 og Felt Vei 2. Her sees Tverrforbindelsen fra Øvre Eiker vei.  

Vedtatt 2001. 

I detaljreguleringsplan «Gulskogen Vest», planid 060256-9, vedtatt 2001, ligger 

Tverrforbindelsen fra Øvre Eiker vei og hovedadkomsten til planområdet innregulert med 

adkomstpiler til Felt B9 og Stormoen i vest. De eksisterende boligene ved Helge Ingstads gate og 

langs med Skogliveien er regulert ut ifra denne reguleringsplanen.  

Utnyttelsesgraden er satt til 30%-BYA for boligene ved Helge Ingstads gate og nord for 

Skogliveien. Sør for Skogliveien i Felt B4 ligger utnyttelsesgraden til 25%-BYA.  
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Pågående planarbeider – ny felles kommuneplan for storkommunen Drammen 

Ny felles kommuneplans arealdel pågår imens dette planinitiativet sendes inn til kommunen. 

Samfunnsdelen med arealstrategi ble vedtatt i Komunestyret desember 2021.  

Planinitiativet speiler godt de allerde vedtatte overordnede arealpolitiske strategier og prinsipper 

ved å innfri på samfunnsdelens hovedtema: 

Samferdsel og samordnet areal- og transportplanlegging, hvorav tilhørende prinsipper: 

-  øke utnyttelsen av eksisterende og planlagt infrastruktur av lokalisering av boliger. 

- Tilrettelegge for økt bruk av miljøvennlig transportformer som sykkel, gåing og 

kollektiv 

- Sikre fremkommelighet i sentrumsområdene, universell utforming 

- Legge til rette for bærekraftig bolig- og transportutviklingen som bidrar til reduksjon av 

klimagassutslipp 

Bolig og boligbygging, hvorav tilhørende prinsipper:  

- Fortetting av boligbyggingen i sentrumsområder og langs kollektivtraseer 

- Unngå større utbygginger i områder uten etablert infrastruktur 

- Sikre lokal variert boligsammensetning 

- Legge til rette for boligbygging som sikrer sosialt bærekraft i boområder og nærmiljøer 

Og ikke minst på storkommunens visjon «Et godt sted å leve». Planinitiativet har alle 

forutsetninger til å innfri på de satte føringer i ny revisjon av kommuneplanen. 

H. Berørte interesser av planinitiativet 

Berørte kommunale interesser: 

- Infrastruktur og samferdsel 

- Arealplan, klima og miljø 

- Kultur, idrett og frivillighet 

- Barnehage 

- Skole 

- Styring og eierskap 

Berørte regionale interesser er: 

- Viken fylkeskommune i forhold til:  

o Fv. Øvre Eikervei og ny hovedadkomst til planområdet 

- Glitre Energi Nett AS med el-tilførsel 

- Renovasjonsselskapet for Drammensregionen 

- Drammensregionens Brannvesen IKS 

- Kulturminne 

Berørte statlige interesser er: 

- Bane NOR i forhold til jernbanetraseen, båndleggingssonen og jernbaneundergang 

- Statens vegvesen i forhold til byggegrense europavei E134  

- Statsforvalteren ift. samordnet areal- og transportutvikling, boligsammensetning, 

naturmangfold, jordvern og matproduksjon 
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- NVE ift. Samfunnssikkerhet, vassdrag, overvann, områdestabilitet 

I. Samfunnssikkerhet 

• Støy- og luftforurensning 

• Områdestabilitet 

• Overvannshåndtering 

• Forurensning i grunn 

• Ekstrem nedbør med sekundære virkninger som flom 

• Naturmangfold 

J. Samarbeid og medvirkning 

Planområdet vil bli et nytt og viktig nabolag i byen Drammen, og kompletterer boligområdet på 

flaten Gulskogen Vest. 

Forslagsstillere ønsker å involvere nabolaget sammen med øvrige interessegrupper og 

velforeninger ved å tilrettelegge for et folkemøte eller tilsvarende som del av varslingsperioden 

eller del av det offentlige ettersynet. Dette tenkes supplert med eventuelle befaringsrunder med 

berørte grunneiere og naboer. Medvirkning med aktuelle barnehager og deres FAU i tilgrensende 

områder skal også vurderes. 

K. Vurderingen av behov for konsekvensutredninger 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 4-2 skal det utføres konsekvensutredning for 

reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Formålet med 

bestemmelsene er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 

forberedelsen av tiltaket eller planen. 

 

Behov for konsekvensutredning er vurdert ut fra «Forskrift om konsekvensutredning»: 

 

§ 6. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding  

 

Dersom detaljreguleringsplan: 

b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 

reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 

reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. 

 

Det vurderes at planinitiativet ikke faller inn under tiltak i vedlegg I.  

 

§8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø 

eller samfunn 

Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10, 

men ikke ha planprogram eller melding:  

 

a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det 

konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar 

med denne tidligere planen. 

 

Planinitiativet er vurdert til å hverken falle inn under vedlegg II eller etter vurdering av kriteriene 

i §10 som omhandler vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
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Planinitiativets plangrep skal derfor ikke konsekvensutredes. 

L. Særskilte forhold som ønskes diskutert i oppstartsmøte med kommunen 

 
Barnehagen i Felt A1 i gjeldende detaljregulering 

Hva er status ift barnehagebehovet i Gulskogen Vest i dag og kommuneplanperioden fremover? 

Reguleringsformål «Mobilitetshus/Felleshus/Nærkontor» 

Bygget er tenkt regulert som boligformål, ev. til kombinert bebyggelse- og anleggsformål. 

Bydelspark i Felt F2 i gjeldende detaljregulering 

Hva er status og fremdrift ift. opparbeidelse av denne bydelsparken? 

Fortsatt behov for ny nettstasjon? 

I gjeldende regulering står det at det skal i det nordvestre del av Felt B9 innpasses en ny 

nettstasjon for elektrisk forsyning av området. Fortsatt reelt? 

M. Vedlegg 

• Forslag til planavgrensning, M: 1:2500, datert 3.12.2021 

• Situasjonsplan, M: 1:1000, datert 31.03.2021 

• Trafikkanalyse – Gulskogen Vest, datert mars 2022, utført av Rambøll. 


